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Stayman? Heeman! 

 

Většina hráčů v současné době používá obvyklé schéma po zahájení 1NT – 2 trefy Stayman, 2 

kára/srdce transfery atd… (většina systémů se silným NT), eventuálně schéma slabého a silného 

Staymana a přirozenou dražbu drahé barvy na druhém stupni jako stopku (např. Acol se slabým NT). 

Zajímavou alternativu nabízí tzv. konvence Heeman, kterou vymyslel norský hráč Wim Heemskerk ve 

spolupráci s dalšími (Lindkvist, Nilsland, Wirgren, Burgay).  

Základní ideou této konvence je to, že při hledání shody 4-4 v drahých barvách zbytečně neprozrazuje 

drahé čtyřlisty zahajitele, pokud je nakonec konečný závazek jiný. 

Příklad: 

Při použití Staymana 

Př.1    Př.2 

North South   North South 

1NT 2♣   1NT 2♣ 

2♦ 3NT   2♠ 3NT 

Pass    Pass 

 

V prvním 1 jih hledal shodu v drahé barvě, N nemá žádný drahý čtyřlist, dražba indikuje výnos v drahé 

barvě. Ve druhém příkladu oba hráči deklarovali své drahé barvy – zahajitel nadražil čtyřlist pikový, 

jih nepřímo čtyřlist srdcový, nabízí se tedy spíše výnos v levné barvě.  

Má-li např. vynášející tento list:  ♠ K 10 3 2 

     ♥ A 5 

     ♦ K 10 3 2 

     ♣ 8 4 3 

pak nejspíše v prvním případě vynese pik a ve druhém káro. 

A jak bude dražit Heemskerk?  

North South    

1NT 2♦ 

2♥ 3NT 

Pass 

 

Obě dražby ve výše uvedených sledech budou probíhat stejně – jih dvěma káry nadraží  4-list srdcový, 

sever přijme transfer a Jih nabídne výběr mezi 3NT a 4 srdci. Nikdo (kromě hlavního hráče 

samotného) neví, zda má sehrávající pikový čtyřlist nebo nikoli. 

 

Další výhodou konvence Heenman je to, že po standardní dražbě Staymanem nelze dát výzvu 

s 4listem drahým a levným pětilistem, protože dražba nové barvy po Staymanu je standardně forcing 

do hry. Heenman toto umožňuje rozlišit: 
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North South 

1NT 2♥ 

2♠ ??? 

  

Dražba 3 v levné je nyní neforsující s pikovým čtyřlistem a 5+listem v levné (síla na výzvu). Pokud by 

měl odpovídající silný list (se silou alespoň na hru), pak bude následně dražit 3♥/♠ což znamená 5-

list trefový/kárový a GF. 

 

Totéž platí s rozlohou 5 v drahé a 4 v levné: 

S touto rozlohou se v klasickém schématu draží transfer a následná dražba 3 v levné je forcing do hry 

(spíše ještě se slemovými ambicemi), s výzvovým listem se tak musí dražit 2NT i s nepravidelnou 

rozlohou. 

Heeman toto řeší tak, že transfer s drahým pětilistem používá jen se slabými listy, kde následně 

transfer pasuje, jinak draží 2♣ s takovouto následnou dražbou: 

 

North South 

1NT 2♣ 

2♦ ??? 

 

S pikovým pětilistem nyní South draží další transfer 2♥ do piků, zatímco přímá dražba znamená 

pětilist srdcový. Následná dražba: 

  

North South  North South 

1NT 2♣  1NT 2♣ 

2♦ ???  2♦ 2♥ 

   2♠ ??? 

 

3♣/♦ jsou nyní  5 v drahé a 4 v levné a síla na invit (levý sloupeček s pětilistem srdcovým, pravý 

s pětilistem pikovým) 

3♥/♠ jsou 5 v drahé a 4♣/♦ se silou na  hru nebo slemovými ambicemi (opět levý sloupeček 

s pětilistem srdcovým a pravý s pětilistem pikovým). 

Heenman rovněž umožňuje hrát stopku na 2 kárech – levý sloupeček. 
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Pojďme si tedy shrnout, jak se draží s Heenmanem – podrobně je tako konvence popsána zde, 

v tomto článku uvedu pouze základní schéma. Pokud se chcete dozvědět, jak se draží např. slemové 

listy nebo speciální rozlohy, podívejte se do originálního dokumentu. 

 

Odpovědi po zahájení 1NT: 

2♣ Puppett do 2♦ Stopka na kárech 

Listy s drahými 5 listy a silou alespoň na výzvu – viz výše 

Slemové listy s kvalitní drahou barvou (min. AKJxxx)
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Slabé listy nebo síla na invit s 5-4 nebo 5-5 na levné 

Slemové listy s dlouhou levnou barvou 

2♦ Transfer 4+♥ Stopka na srdcích 

Pravidelné listy se 4♥, síla na výzvu nebo lepší (následně se draží NT na 

daném stupni) 

Nepravidelné listy se 4♥, síla na výzvu nebo lepší – viz výše 

Slemové listy s dlouhou srdcovou barvou, ale ne dostatečně kvalitní  na 

dražbu přes 2♣) 

Slemové listy s přesnou rozlohou 4=4=4=1 

Listy se silou na výzvu nebo lepší a oběma drahými 4+listy
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2♥ Transfer 4+ ♠ Stopka na pikách 

Pravidelné listy se 4♠, síla na výzvu nebo lepší (následně se draží NT na 

daném stupni) 

Nepravidelné listy se 4♠, síla na výzvu nebo lepší – viz výše 

Slemové listy s dlouhou pikovou barvou, ale ne dostatečně kvalitní  na 

dražbu přes 2♣) 

2♠ Dotaz na sílu 

Zahajitel draží 2NT 

s minimem 

3♣ s maximem 

Stopka na trefech (po 2NT draží 3♣ nebo pasuje 3♣) 

Pravidelné listy se silou na výzvu bez drahého čtyřlistu 

Slemové listy s rozlohou 5-4 nebo lepší na levných 

Pravidelné slemové listy – konvence CONFIT – viz originální dokument 

2NT Dotaz na prázdný 

dubl 

Používá se hlavně s výzvovými (ev. slemovými) listy na levném 6+listu, 

kdy s doplněním chceme hrát 3NT 

3♣ Puppett do 3♦ Stopka na kárech 

Slemové listy 4441 

3♦ Multi-invit 6+ list srdcový nebo pikový, síla na invit 

3♥/♠ Konvence 5431 Síla na celou hru, singl v dražené barvě, 54 na levných (typicky 5431) 

3NT  Do hry 

4♣  Gerber
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4♦/♥ Transfer 6+list srdcový/pikový, síla přesně na hru 

4NT Invit Invitový list, obvykle bez drahého čtyřlistu. 

 

Pokračování příště – bude vysvětlena slemová dražba, konvence CONFIT aj. 

 

 

 

                                                           
1
 Dražba slemových listů bude vysvětlena v navazujícím článku. 

2
 Listy s oběma drahými se vždy musí dražit přes transfer 2♦, teprve v následné dražbě lze ukázat, který drahý 

5-list odpovídající má – viz originální dokument. 
3
 Ve slemové zóně má odpovídající k dispozici řadu variant, např. Gerbera, konvenci CONFIT aj. 


